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PROCÉS PARTICIPATIU:  
PORTA A PORTA O CONTENIDORS? 
Els ciutadans i ciutadanes de Santa Eulàlia podran decidir quin és 
el millor model de recollida d’escombraries pel nostre municipi: 
porta a porta o contenidors. Els dissabtes 25 de novembre i 2 
de desembre, La Fàbrica acollirà dues sessions amb experts en 
participació i recollida d’escombraries per informar i debatre sobre 
cadascun dels sistemes. No obstant, del 27 de novembre al 5 de 
desembre, s’instal·larà un altre punt de votació a l’Ajuntament 
per tal que la gent també pugui venir a votar. Per tal de decidir 
entre tots i totes quin és el millor model, t’animem a implicar-te 
en aquest procés participatiu. La teva opinió és decisiva!
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S’OBRE UN PROCÉS PARTICIPATIU 
PER DECIDIR EL MILLOR MODEL  
DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Ajuntament Oficines  93.844.80.25
Autobusos Sagalés  902.13.00.14
Biblioteca Casa de Cultura  93.844.81.88
Camp municipal d’esports  93.844.95.41
CanalSet Santa Eulàlia Televisió  93.844.67.43
CAP, Ambulatori, Seg. Social  93.844.95.37
Casal d’Avis  93.844.63.44
Centre Cívic La Fàbrica  93.844.86.59
Consell Comarcal Vallès Oriental  93.860.07.00
Consultori mèdic Santa Eulàlia  93.844.95.37
Deixalleria Comarcal  93.844.68.58
Emergències  112
Escola Bressol Municipal l’Alzina 93.844.83.16
Escola La Sagrera  93.844.92.75
Escola Ronçana  93.844.81.85
Estabanell i Pahissa Oficines 93.860.91.00
Farmàcia Anna Riu Pelegrí  93.844.79.81
Farmàcia Salayet  93.844.89.80
Fecsa-Endesa Oficines  93.879.19.92
Funerària  93.861.82.30
Informació  012
Instal·lacions Esportives  93.844.86.33
Institut La Vall del Tenes 93.844.82.25
Jutjat de Pau 93.844.81.38
Oficina Correus  93.844.97.24
Oficina Gestió Tributària 93.841.83.24
Pavelló poliesportiu  93.844.92.01
Pinedes Castellet 
Policia Local de Santa Eulàlia  93.844.64.64
Punt d’Informació Juvenil La Taka 93.844.91.66
Sefed  93.841.43.31
Servei d’Ocupació
de la Vall del Tenes 93.841.58.12
Serveis de Taxi
Noelia Arco  699.391.490
David Tamayo  622.612.466
SOREA 93.844.96.06

TELÈFONS D’INTERÈS MEDI AMBIENT

El 25 de novembre i el 2 de desembre La Fàbrica acolli-
rà dues sessions per informar-se, debatre i votar

“Quin és el millor model de recollida 
d’escombraries per Santa Eulàlia?”. 
Aquesta serà la pregunta a la que els 
ciutadans i ciutadanes de Santa Eu-
làlia podran donar resposta durant 
el procés participatiu que l’Ajunta-
ment de Santa Eulàlia de Ronçana 
obrirà entre el 25 de novembre i el 
5 de desembre. La resposta a esco-
llir haurà de ser entre dues opcions: 
o contenidors al carrer o sistema 
porta a porta. Per tal que la gent 
pugui fonamentar la seva resposta 
en base a uns criteris ambientals, 
econòmics i socials, el Centre Cívic 
i Cultural La Fàbrica acollirà, els dis-
sabtes 25 de novembre i 2 de de-
sembre, a partir de les 10 del matí, 
dues sessions guiades per experts en 
participació i recollida d’escombrari-
es. Aquestes sessions, dirigides per 
l’empresa d’investigació sociològica 
i de mercats CERES, juntament amb 
el suport de la consultoria de serveis 
ambientals SPORA, pretenen infor-
mar sobre els punts forts i febles de 
cadascun dels sistemes de recollida 
d’escombreries, resoldre qualsevol 
pregunta i promoure el debat entre 
els assistents. Per tal d’incentivar el 
vot informat, el vot de les sessions 
de La Fàbrica comptarà doble.

Així doncs, del 27 de novembre al 5 
de desembre, aquelles persones que 
no puguin venir a les sessions infor-
matives podran votar a l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia, en horari de 9 del 
matí a 2 del migdia de dilluns a diven-
dres i de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 les tardes 
de dimarts, dimecres i dijous. 

Només podran votar aquelles persones 
majors d’edat, empadronades a Santa 
Eulàlia o titulars del rebut d’escombra-
ries. En el tríptic enviat a totes les llars 
del municipi s’hi pot trobar un resum 
de les dades més significatives d’amb-
dós models. El mateix tríptic també 
incorpora una butlleta retallable que 
servirà com a vot. Des de l’Ajuntament 
volem convidar a tots els ciutadans i 
ciutadanes a formar part d’aquest pro-
cés participatiu per tal de decidir, entre 
tots, quin és el millor model de recolli-
da d’escombraries.Recorda que l’Ajuntament de Santa 

Eulàlia disposa de canal de YouTube per 
on podràs veure tots els plens 
municipals celebrats a la Sala 
Pau Casals de la Biblioteca. 
Pots visualitzar-los accedint  
al següent codi QR: 

SEGUEIX LA VIDA MUNICIPAL  
A TRAVÉS DEL NOSTRE CANAL  
DE YOUTUBE

Incentivem el vot 
informat, per això  
el vot a les sessions  

de La Fàbrica es  
comptarà doble
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MEDI AMBIENT

LA NORMATIVA EUROPEA EXIGEIX ARRIBAR A UN 70%  
DE RECOLLIDA SELECTIVA L’ANY 2030
Les dades facilitades per l’Agència de Residus de Catalunya 
indiquen que Santa Eulàlia va fer un 61% de recollida selecti-
va durant l’any 2016, tot i que si parlem de recollida selectiva 
neta el percentatge baixa fins al 54%. Des de la instauració 
dels contenidors l’any 2013, aquesta xifra mai havia superat 
el 63%, mentre que amb el sistema porta a porta mai havia 

baixat del 74%. De cara al 2030 la normativa 
europea exigirà que els municipis arribin al-
menys al 70% de recollida selectiva. Pots conèi-
xer més detalladament les xifres sobre cadascun 
dels sistemes a nivell ambiental, econòmic i so-
cial accedint al següent codi QR: 

AMOR PEL MEDI AMBIENT A LA SMSS
Entre setembre i octubre Santa Eulàlia va participar de forma 
activa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. En la 7a 
cursa de Transports Interurbana, el bus exprés e7 i el metro van 
cobrir els 33,6 quilòmetres de distància fins a Barcelona en un 
temps d’1 hora i 14 minuts, mentre que el cotxe ho va fer en 1 
hora i 22 minuts, essent la diferència final de 8 minuts. El bus 
també va ser més rentable en quan a costos econòmics i gene-
ració d’emissions de CO2. L’altra activitat estrella de la SMSS va 
ser la Pedalada pel patrimoni i contra el canvi climàtic. Un total 
de 76 ciclistes van descobrir arbres històrics del nostre muni-
cipi de la mà de l’historiador Jaume Dantí. L’ús de la bicicleta 
va suposar un estalvi de 144 quilos de CO2. Cal remarcar que 
Catalunya ha estat el segon territori europeu amb més número 
d’adhesions a la SMSS, un total de 398, després d’Àustria. Alcaldes i tècnics de la Vall del Tenes durant la Cursa de Transports

% Recollida selectiva a Santa Eulàlia
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OBRES I SERVEIS

LA FIBRA ÒPTICA ARRIBA  
A SANTA EULÀLIA

EL CAMÍ DE VIANANTS FINS 
A LLIÇÀ D’AMUNT, PEL 2018

Santa Eulàlia disposarà de fibra òptica abans de finalitzar l’any 
2017. El  Grup Estabanell desplegarà, en coordinació amb 
l’Ajuntament, una nova xarxa de telecomunicacions per fer 
arribar la fibra òptica a les llars del municipi facilitant l’ús d’In-
ternet,  telefonia  i  televisió. Es comercialitzarà sota la marca 
d’Emagina, que a dia d’avui ja dona cobertura a les poblacions 
de Granollers, La Garriga, Centelles i Tona. La instal·lació de 
fibra òptica entrarà per Can Gafa, al barri del Bonaire, i ali-
mentarà 3 nuclis principals del municipi: el Rieral, la Sagrera i 
el polígon industrial de Can Magre. De fet, s’aprofitaran les 
connexions elèctriques ja existents per fer el pas de la fibra 
òptica. L’expansió d’aquest servei per tot el municipi es farà de 
forma progressiva.

Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt quedaran ben aviat units per un 
camí de vianants. Dels 688.000 euros que costaran les obres, 
la Diputació de Barcelona en subvencionarà un 90% del total. 
A dia d’avui, l’Ajuntament segueix negociant les expropiacions 
amb els propietaris de la zona, amb previsió que a mitjans del 
2018 es pugui iniciar la construcció. L’altra gran obra projecta-
da al municipi és la del Torrent de les Tres Pedres. Actualment 
ja s’han negociat les expropiacions i es preveu que els treballs 
s’iniciïn durant el primer trimestre del 2018. Les obres tindran 
un cost de poc més d’un milió d’euros, estaran subvenciona-
des per la Diputació i serviran per reconduir les aigües residuals 
dels barris de La Primavera, els Ametllers, Can Met, Can Maset 
i el Camí de la Serra.

El Rieral i la Sagrera seran els primers barris 
a beneficiar-se’n

Les obres del Torrent de les Tres Pedres tam-
bé s’iniciaran l’any vinent

ADJUDICAT EL PROJECTE 
DE REDACCIÓ DE L’ANTIGA 
ESCOLA BRESSOL
El despatx d’arquitectes Volta Arquitectura, de Caldes de 
Montbui, ha sigut el guanyador del concurs públic per dur a 
terme la redacció del projecte i la direcció de les obres de repa-
ració de l’antiga escola bressol La Font del Rieral, que tindran 
un cost de 30.830 euros, IVA inclòs. Aquest despatx té ara 3 
mesos per fer la redacció del projecte, que haurà de comptar 
amb el posterior vist i plau de l’Ajuntament. Serà aleshores 
quan s’obrirà un altre concurs públic per licitar-ne les obres. L’antiga escola bressol durà a terme obres de reparació

Emagina instal·larà la fibra òptica al poble El camí de vianants fins a Lliçà passarà per aquí
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ECONOMIA

LES ORDENANCES FISCALS 
2018, APROVADES PER 
UNANIMITAT

RADIOGRAFIA DE LA 
SITUACIÓ ECONÒMICA  
DE L’AJUNTAMENT

El ple ordinari celebrat el passat 19 d’octubre a la Sala Pau 
Casals de la Biblioteca va servir per aprovar les ordenances fis-
cals per a l’any 2018 a Santa Eulàlia. Tots els grups municipals 
hi van votar a favor, un fet que no passava al nostre poble des 
del ple del 20 de novembre de 2001. Aquestes ordenances, 
a més a més, quedaran congelades per segon any consecu-
tiu, fent que no hi hagi cap tipus d’increment en taxes com 
l’Impost de Béns Immobles, l’impost de vehicles o l’impost 
de recollida de residus. Les úniques modificacions han estat 
a nivell tècnic i jurídic en algunes parts del text. El regidor 
d’I-ERC, Pere Cabot, va manifestar que li semblava “prudent” 
mantenir-les, mentre que el regidor socialista, Abraham Re-
quena va qualificar-les de “continuistes”. 

Les últimes dades facilitades pels Serveis Econòmics de l’Ajunta-
ment indiquen que a dia 1 d’octubre el consistori té un deute 
bancari de 3.711.000 euros. D’aquests, el 71% és del pla a pro-
veïdors demanat l’any 2012 i amb data prevista de finalització 
pel 2022. El 29% restant és deute de préstecs concertats per 
l’Ajuntament abans de l’any 2011. Amb aquestes dades, doncs, 
el deute del consistori en els darrers 5 anys ha disminuït un 55%, 
tenint en compte que a 30 de maig de 2012 es va arribar a un 
màxim d’endeutament de 8.274.000 euros. Gràcies al bon es-
tat que viuen les arques municipals, l’Ajuntament torna a tenir 
capacitat d’endeutament per a fer inversió. Una operació fins fa 
poc inviable tenint en compte que es superava el llindar màxim 
sobre ingressos ordinaris que estableix la llei d’hisendes locals.

No hi haurà cap tipus d’increment en ningu-
na de les taxes

A dia 1 d’octubre, el deute és de poc menys 
de quatre milions d’euros

INFORME ECONÒMIC I FINANCER SOBRE LA LIQUIDACIÓ  
DE L’EXERCICI 2015

L’octubre de 2016, l’empresa Auren, a través de la Diputa-
ció de Barcelona, va dur a terme l’elaboració d’un informe 
econòmic i financer sobre la liquidació de l’exercici 2015 de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. A mitjans de fe-

brer del 2017, aquesta empresa va fer en-
trega d’aquest informe, que va rebre el vist i 
plau dels partits de l’oposició. Pots descarre-
gar-te’l en el següent codi QR:

L’Ajuntament redueix el deute any rere anyLes ordenances es congelen per segon any consecutiu
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ESPECIAL 1 D’OCTUBRE

Els fets ocorreguts després de l’1-O ja tots els coneixem: vaga 
del 3 d’octubre, empresonament dels Jordis, proclamació de 
la República, aplicació de l’article 155 per part del Senat, sus-
pensió de l’autonomia de Catalunya, empresonament de di-
versos consellers del Govern, exili del president Puigdemont a 
Bèlgica... El poble no s’ha mostrat impassible davant de tots 
aquests esdeveniments i des de l’Ajuntament exigim l’allibe-
rament dels presos polítics.

SANTA EULÀLIA DIU SÍ A LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

Santa Eulàlia va votar afirmativament en el referèndum d’auto-
determinació del passat 1 d’octubre convocat per la Generali-
tat de Catalunya. Un total de 2.826 santaeulaliencs i santaeu-
lalienques (un 50,7% del cens) van acostar-se fins a La Fàbrica 
per exercir el seu dret a vot. Els resultats van ser incontestables: 
2.559 van votar sí (90,55%), 202 no (7,15%), 45 en blanc 
(1,59%) i 20 nuls (0,71%).

La jornada electoral de l’1-O a Santa Eulàlia, però, va ser dife-
rent a la d’altres votacions. Davant la possibilitat de l’arribada de 
la Guàrdia Civil, la Policia Nacional o els Mossos d’Esquadra en 
busca d’urnes i paperetes, el recinte de La Fàbrica es va omplir 
d’una cinquantena de persones des de la nit anterior. A mesura 
que s’acostava l’hora d’obrir la Sala Muriel Casals per poder vo-
tar, centenars de persones es van congregar davant les portes de 
La Fàbrica. A les 8 del matí, una patrulla dels Mossos d’Esquadra 
va fer acte de presència sense més, obtenint com a resposta 
l’aplaudiment de tots els allí presents. Passada mitja hora de les 

9 del matí, La Fàbrica va obrir les seves portes, permetent a tots 
els allí presents exercir el seu dret a vot. Santa Eulàlia i Catalunya 
començaven a escriure una nova pàgina per a la història.

El degoteig de notícies i imatges arribades d’altres punts del 
país durant tot el dia van fer que l’alerta s’instal·lés a La Fàbrica. 
Malgrat això, la jornada va transcórrer sense cap incidència i 
les cues per poder votar van ser constants fins ben entrada la 
tarda. A les 9 del vespre, amb el recompte de vots ja fet, van 
fer acte de presència un altre cop el Mossos d’Esquadra, que 
van acabar precintant la Sala Muriel Casals.

A nivell català, els resultats van ser gairebé idèntics als de 
Santa Eulàlia. Dels 2.286.217 votants, un 90,18% van ser pel 
sí, 7,83% pel no, 1,98% en blanc i 0,01% nuls. No obstant, 
aquestes xifres haurien pogut ser diferents si no s’haguessin 
produït el tancament de diversos col·legis electorals i la sub-
tracció d’urnes per part dels cossos de seguretat de l’Estat.

Un 90% del vots aposten per la creació d’un estat independent en forma de república 

L’AJUNTAMENT EXIGEIX LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS

Una de les moltes concentracions davant de l’Ajuntament

Vots i somriures durant l’1-O a Santa Eulàlia Les cues a l’exterior de La Fàbrica van ser constants
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BENESTAR SOCIAL

APINDEP, A L’ESTRET  
DE GIBRALTAR 
El passat mes de juny, Miguel Luque, nedador paralímpic, 
i Sergi Mingote, alcalde de Parets, van travessar nedant 
l’estret de Gibraltar. La iniciativa, impulsada per APINDEP 
Ronçana, va fer que sis nois del centre els acompanyessin 
en aquesta aventura. Luque i Mingote van fer entrega a 
Apindep de 200 casquets de natació, a la venda a Can Fer-
rer i a la Loteria Els Àngels, que serviran per ajudar a pagar 
el viatge fins al Camí de Santiago que APINDEP durà a terme 
el proper mes de setembre. Nois i noies d’Apindep promocionant els casquets

SANTA EULÀLIA ESDEVÉ 
POBLE D’ACOLLIDA

El passat 23 d’octubre Santa Eulàlia va convertir-se oficialment 
en poble d’acollida, després que una família veneçolana forma-
da per quatre membres s’instal·lés en un pis del municipi. La 
gestió d’aquesta arribada va ser possible gràcies al conveni sig-
nat amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat a principis del 
mateix mes, per tal de donar acollida a persones sol·licitants de 
protecció internacional i refugiades. Un conveni que estableix el 
compromís del consistori de posar a disposició de la família un 
habitatge, mentre que el CCAR es va comprometre a assessorar 
l’Ajuntament en les necessitats socials i laborals de la família. 
Cal recordar que durant el ple ordinari de juliol es va aprovar 
una partida de 4.250 euros per tal de facilitar el lloguer d’un pis 
d’acollida i cobrir necessitats diverses i subministraments bàsics.

Una família veneçolana s’instal·la al municipi 
durant el mes d’octubre

UNA TRENTENA DE FAMÍLIES 
DEMANEN L’AJUT DE L’IBI

Un total de 27 famílies van demanar l’ajut de l’IBI, durant el 
passat mes de setembre, a través de la instància que l’Ajunta-
ment va posar a disposició d’aquelles unitats familiars amb di-
ficultats econòmiques. La subvenció, que es facilita per segon 
any consecutiu, està dotada amb una partida pressupostària 
de 2.000 euros, tot i que es pot acabar incrementant si hi ha 
més sol·licituds. La quantia de l’ajut serà d’un 15% de l’import 
de l’IBI, amb un màxim de 200 euros per cada sol·licitud indivi-
dual. Un ajut que hi han pogut accedir aquelles persones em-
padronades al municipi abans de l’1 de gener, que no tinguin 
cap altre bé immoble i que el conjunt d’ingressos no superi un 
determinat màxim anual. Cal recordar que l’any 2016 l’Ajun-
tament va atorgar 25 ajuts econòmics de l’IBI.

La subvenció, que s’atorga per segon any 
consecutiu, cobreix el 15% de l’import

L’alcalde Bonet durant la signatura d’acord amb el CCAR L’ajut de l’IBI es gestiona des de Serveis Socials
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

LA 5A FESTA DEL PAGÈS TÉ EL 
PORC COM A PROTAGONISTA

El passat 12 de novembre, La Fàbrica va acollir una de les fes-
tes més populars i tradicionals lligada a la vida del pagès: la 
matança del porc. L’acte, que formava part de la 5a Festa del 
Pagès, va atraure més de 100 persones al centre del Rieral, que 
van poder observar com es preparaven les carns i les botifarres. 
No va faltar tampoc un esmorzar i un dinar popular, a més 
de jocs tradicionals com les bitlles catalanes, la ferradura, el 
tiraxines o el bèlit. També hi va haver una exposició fotogràfi-
ca amb instantànies fetes a Santa Eulàlia durant els anys 70 i 
80. L’Ajuntament vol deixar clar que durant la festa no es va 
sacrificar cap animal en directe, ja que el porc va venir mort 
i trossejat de l’escorxador. En anteriors edicions, la Festa del 
Pagès ja havia tractat el llaurar i l’aplanar, el segar i el batre, la 
verema i la mongeta del ganxet.

Més de 100 persones observen de primera 
mà com es preparen les carns i les botifarres

LA FIRA DE NADAL TORNA 
ELS DIES 9 I 10 DE DESEMBRE

S’acosten dates nadalenques i Santa Eulàlia organitzarà, com 
ja és tradició, la Fira de Nadal. El carrer Mare de Déu de la Salut, 
al costat de la plaça Onze de Setembre, acollirà tot tipus de pa-
rades on s’oferiran productes de tradició nadalenca, objectes 
de regal, decoració de la llar, ornaments de Nadal, alimentació, 
etc. També s’han programat quatre tallers nadalencs, un infla-
ble per a nens de 3 a 12 anys, un caga tió solidari i la possibi-
litat de fer un passeig a cavall per la fira gràcies a l’associació 
Amics del Cavall. Totes aquelles persones interessades en posar 
una parada a la Fira de Nadal poden fer-ho descarregant-se i 
omplint la sol·licitud disponible a la pàgina web www.ser.cat. 
La data límit per entregar-la serà el divendres 1 de desembre, 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o al correu 
electrònic navarroce@ser.cat.

S’ubicarà al carrer Mare de Déu de la Salut, 
al costat de la plaça Onze de Setembre

El tió solidari gegant repetirà a la Fira de Nadal d’enguanyElaboració de les botifarres durant la Festa del Pagès

La Regidoria de Promoció Econòmica ja ha confirmat les 
noves dates del Mercat Tot Segona Mà de cara al 2018. 
Serà els diumenges 14 de gener, 8 d’abril, 8 de juliol i 14 
d’octubre. Un mercat de compra-venda d’objectes que 
s’ubica al carrer Mare de Déu de la Salut, al costat de la 
plaça Onze de Setembre. La gran novetat d’aquest 2017 
ha estat la incorporació d’un inflable gratuït pels més pe-
tits que ha tingut molt èxit.

EL MERCAT TOT SEGONA MÀ SEGUIRÀ L’ANY 2018

Inflable pels més petits, al mercat de segona mà
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

EL POBLE DE SANTA EULÀLIA S’EXPRESSA A TRAVÉS DEL 
QUADERN DE DEBAT FAMILIAR

La Regidoria de Participació Ciutadana va presentar el passat 
mes de juny els resultats del quadern de debat familiar. Un 
total de 427 famílies van fer el retorn d’aquests quaderns, es-
sent l’empresa d’estudis sociològics Ceres l’encarregada d’ana-
litzar i exposar les conclusions. Com a dades més destacables, 
el que més agrada als santaeulaliencs i santaeulalienques del 
poble és el seu entorn natural (45%), la tranquil·litat (29%) i 
la seva gent (15%). Per contra, el que menys agrada és la bru-
tícia als carrers, als boscos i als contenidors (14%), la disper-
sió dels nuclis urbans (14%), el manteniment de carrers i car-
reteres (13%) i el transport públic (13%). Els temes que més 
els hi urgeixen solucionar són el transport públic, els carrers en 
mal estat, la recollida de brossa, les telecomunicacions, l’enllu-
menat i els comerços.

En el dia a dia, el vehicle que més utilitzen és el cotxe. Tot i 
que estan prou satisfets amb la mobilitat, volen millorar el 
transport públic. Referent al  comerç, troben a faltar roba i 
calçat (60%), parament de la llar (27%) i drogueries (22%). 
El gran desig entre tots els que han respost és disposar 
d’una piscina coberta. El mitjà preferit per rebre informació 
és Canal Set (59%), seguit de la web de l’Ajuntament (37%) 
i els cartells i les pancartes (27%).

A propòsit dels serveis dels que disposen, el més ben valorat 
és la Deixalleria (amb un 3,97 sobre 5), mentre que entre els 
equipaments ho és la  Biblioteca Municipal (4,48%). Per a 
l’edifici de l’antiga escola bressol La Font del Rieral, un 51% 
aposta per convertir-lo en un equipament juvenil i cultural, 
un 34% en un equipament comunitari i d’entitats i un 33% 

en una escola bressol. En quan a la valoració de la recollida 
d’escombraries, un 41% aposta pels contenidors al carrer, 
un 31% pel porta a porta i un 27% pel sistema mixt. Refe-
rent al benestar social, els ciutadans de Santa Eulàlia pen-
sen que cal ajudar principalment a la gent amb dificultats 
econòmiques (49%) i que la cohesió social és un dels trets 
identificatius del municipi.

Si vols conèixer a fons tots els resultats obtin-
guts del quadern de debat familiar, pots accedir 
al següent codi QR:

Un total de 427 famílies formen part d’aquest procés participatiu

LA FAMÍLIA RONÇANA CREA LA SEVA PRÒPIA SÈRIE
L’encarregada de liderar el procés participatiu del quadern 
de debat familiar va ser la família Ronçana. Una família 
de superherois que per conscienciar de la importància de 
participar en aquest quadern van fer la seva pròpia sèrie 
cinematogràfica. L’encarregat de dur a terme aquesta pro-

ducció va ser el santaeulalienc Ibie Romero, 
que va gravar quatre capítols. Encara no els 
has vist? Accedeix al següent codi QR i des-
cobreix les trepidants i esbojarrades aventu-
res de la familia Ronçana!

Resultats del quadern de debat famliar
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EDUCACIÓ

EL CURS ESCOLAR 2017-18 
S’INICIA AMB 1.373 ALUMNES

El curs escolar 2017-2018 va iniciar-se el passat mes de setem-
bre amb 1.373 alumnes a les aules de Santa Eulàlia, 3 menys 
que l’any passat. L’institut La Vall del Tenes va ser l’únic centre 
que va incrementar el número d’inscrits respecte al curs ante-
rior amb 537 alumnes, 21 més que fa un any. Pel que fa a les 
escoles de primària, la Ronçana va engegar amb 340 alumnes 
(22 menys que fa un any) mentre que la Sagrera ho va fer amb 
438 (2 menys que el curs passat). Per últim, l’escola bressol 
l’Alzina va començar el nou curs amb 58 infants, el mateix 
número que l’any passat. D’aquests, 18 pertanyen a La petita 
Alzina, un servei on s’ofereix el mateix projecte educatiu i di-
nàmic que a l’escola bressol, però reduint-ho a unes hores a la 
setmana. Des de la Regidoria d’Educació us desitgem a tots un 
molt bon curs escolar!

L’Institut la Vall del Tenes, únic centre que 
creix en el nombre d’inscrits

EL PROJECTE PEP I LAIA 
TORNA A CAMINAR DE NOU

El passat 26 d’octubre va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajunta-
ment la constitució del Grup Impulsor del Projecte Educatiu de 
Poble, altrament conegut com a Pep i Laia. L’acte va comptar 
amb la presència de l’alcalde de Santa Eulàlia, Francesc Bonet, 
el regidor d’Educació, Francesc Dantí, i diversos representants 
de la Diputació de Barcelona. La trobada va servir per fer la pri-
mera de les formacions per conèixer la tasca a desenvolupar i 
la metodologia de treball a seguir. A partir d’uns tallers, es van 
recollir les necessitats i percepcions ciutadanes, que es presenta-
ran en un Fòrum. El 9 de novembre va tenir lloc la segona de les 
trobades on es van seguir treballant les propostes sorgides del 
Grup Impulsor. Aquelles persones interessades en formar part 
d’aquestes sessions poden accedir al web www.ser.cat i fer-nos 
arribar la fulla d’inscripció.

Una quinzena de persones del Grup Impul-
sor rep formació per part de la Diputació

EL LECXIT INICIA LA SEVA TERCERA TEMPORADA
El passat 9 de novembre la Biblioteca va acollir la reunió 
d’inici de temporada del Lecxit. Aquest projecte, que en-
guany compleix 3 anys, té com a objectiu l’acompanyament 
lector entre un voluntari i un alumne de primària per tal 

de millorar les seves habilitats d’aprenentatge. D’aquesta 
primera sessió van sorgir 15 parelles. Si vols col·laborar o 
formar part d’aquest projecte pots obtenir més informació 
trucant al 93 844 81 88.

El Grup Impulsor rebent formació per part de la Diputació Santa Eulàlia ja ha iniciat el nou curs escolar
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CULTURA

ELS PREMIS TARDOR 2017  
JA TENEN FINALISTES

La Sala Muriel Casals de la Fàbrica acollirà la cinquena edició 
dels Premis Tardor el dissabte 25 de novembre. El premi a san-
taeulalienc de l’any hi optaran el Jaume Arnella, el Josep Solé 
i la Loli Bretones. La millor entitat sortirà entre La Noe ens 
mou, l’Institut La Vall del Tenes i Canal Set. La millor entitat 
cultural se la disputaran la Coral Santa Eulàlia, els Amics del 
Cavall i De Cara a la Pared. El millor personatge de món de 
la cultura sorgirà entre l’Eduard Sola, la Maria Àngels Bonet i 
l’Albert Ferrés. La millor entitat esportiva estarà entre el CEB 
Ronçana, el Club d’Escacs Vall del Tenes i el CPSER. El millor 
personatge del món de l’esport sortirà entre el Sergi Pérez, la 
Júlia Lahosa i la Carla Méndez. El premi a la millor empresa 
estarà entre Can Burguès, Microdent i Jardipí. Finalment, el 
premi a la trajectòria serà per l’Eduard Nóbile.

El 25 de novembre, a La Fàbrica, es donaran 
a conèixer els guanyadors

LA DIADA DE CATALUNYA
MÉS ESPECIAL

Santa Eulàlia va celebrar el passat 11 de setembre amb enor-
me èxit. Els actes van començar amb la ja tradicional cursa 
del 1/3 de Marató de la Vall del Tenes, que enguany complia 
30 anys i va reunir 223 corredors. Amb sortida i arribada a 
Pinedes del Castellet, el vencedor de la cursa de 14 quilòme-
tres va ser el  Joan Palomeras, amb un temps de 53 minuts 
i 30 segons, mentre que en la de 5 quilòmetres ho va ser 
el Carlos Diaz, establint un temps de 19 minuts i 51 segons. 
A mig matí, el focus principal de la Diada es va traslladar a 
la plaça Onze de Setembre, on va tenir lloc una ballada de 
sardanes amb la Cobla Ciutat de les Roses, la interpretació de 
diversos balls i poemes i l’ofrena floral al monument de l’11-S 
per part de 37 entitats del poble. El Cant dels Segadors va 
posar el punt i final a l’acte.

Cursa de la Vall del Tenes i ofrena floral a la 
plaça Onze de Setembre

CURSOS 2017-2018 A LA FÀBRICA I LA BIBLIOTECA
Des de principis d’octubre, La Fàbrica i la Biblioteca acullen 
una nova temporada de cursos i tallers organitzats per la Re-
gidoria de Cultura. N’hi ha d’anuals i trimestrals, i per a totes 
les edats: dansa, ioga, tai-txi, balls de saló, zumba, salsa i 

batxata, restauració de mobles, patchwork, 
guitarra, llengua catalana, llengua anglesa i 
informàtica. Fes una ullada al seguent codi 
QR i apunta’t, encara hi ets a temps!

Els guanyadros dels Premis Tardor de l’any passat La Diada Nacional va omplir de gom a gom la plaça Onze de Setembre
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JOVENTUT - L’ENTREVISTA

“A Santa Eulàlia tenim una experiència de 13 anys amb els 
pressupostos participatius que han servit per millorar  
i cohesionar el nostre municipi”

Ja tornem a tenir aquí una nova 
edició de l’Assemblea Jove, i ja en 
van 13. Quina és la teva valoració 
d’aquests anys on els joves han po-
gut decidir en què invertir els diners?

En 13 anys han passat moltíssimes coses. 
Per exemple, el mètode que s’ha utilitzat 
des de que es va començar fins ara ha 
anat canviant gràcies a les aportacions 
i avaluacions dels mateixos joves. Hi ha 
hagut una clara consolidació dels pressu-
postos participatius com un mètode de 
democràcia directa. Ja no estem parlant 
de coses utòpiques sinó que estem dient 
que a Santa Eulàlia tenim una experièn-
cia de 13 anys continuada que ha servit 
per millorar i cohesionar el municipi.

T’imaginaves als inicis, l’any 2004, que 
es podria arribar a una tretzena edició?

A les dues primeres edicions jo no hi era. 
Però no, no m’ho imaginava. Al final 
sempre són els grups polítics els que de-
cideixen si es tira endavant. He d’agrair a 
tots els governs que hi ha hagut l’apos-
ta per aquest mecanisme de participa-
ció. A nivell tècnic, des dels primers anys 
també ens ho hem cregut molt i això ha 
ajudat a que es consolidés. L’altra pota 
bàsica és que els joves de Santa Eulàlia 
han respost molt bé i han estat els au-
tèntics protagonistes d’aquesta història.

Durant tots aquests anys han sorgit 
més de 300 activitats diferents. N’hi 
ha que perduren amb els anys com 

l’Artarreu, el Sarau de Primavera o 
el Bus Nit de Festa Major a Grano-
llers. N’hi ha d’altres més recents 
com la Santaka Zombie que, fins i 
tot, atrau joves d’altres municipis. 
Quan això passa, que venen joves 
d’altres municipis, és que s’estan 
fent les coses bé, no?

Això està molt bé, però l’objectiu és que 
siguin els joves de Santa Eulàlia que tin-
guin ganes d’organitzar, que siguin els 
protagonistes i que es coresponsabilitzin 
del bé públic, del bé comú i d’allò que és 
de tots. El tema és que cada any s’escu-
llen de nou totes les activitats i es comen-
ça de zero. Si es repeteixen és perquè 
tenen èxit i volen que es continuï, però 
sempre depèn de que hi hagin joves que 
ho vulguin organitzar i ho vulguin liderar. 
Nosaltres, com a Servei de Joventut, do-
nem suport però no ho liderem. 

Per què és important que els joves 
de Santa Eulàlia hi formin part i vin-
guin a aquestes assemblees?

Hem de partir de la idea que són ells els 
que han de decidir si és important o no. 
Nosaltres intentem engrescar-los, moti-
var-los i encisar-los per tal que participin 
d’aquesta història. Per a tots ells és posi-
tiu perquè adquireixen un aprenentatge 
en el procés, no només de valors, sinó 
a nivell pràctic. Per exemple, per orga-
nitzar la Santaka Zombie, primer has de 
controlar el pressupost que tens atorgat 
i ajustar-t’hi. També es creen dinàmiques 

de grup, on has de saber liderar, con-
sensuar, parlar en públic i organitzar el 
calendari que es necessitarà. Estàs fent 
una cosa real, amb diners reals, a través 
d’una experiència verídica. Te n’adones 
de la felicitat que et pot aportar fer co-
ses per la comunitat.

A Santa Eulàlia els pressupostos 
joves van ser el primer cas de par-
ticipació ciutadana directa. S’ha 
continuïtat amb el quadern de de-
bat familiar i en pocs dies es farà la 
votació del model de recollida d’es-
combraries. És aquest model, on els 
ciutadans tenen el poder de decisió, 
on s’han d’encaminar les societats 
del segle XXI?

Està clar que si volem una societat més 
democràtica, la gent s’ha d’informar, 
parlar i disposar d’espais per debatre. 
També s’ha d’apoderar la ciutadania 
perquè tingui aquests canals on pugin 
decidir coses que els afecten en la seva 
vida quotidiana. Si només estem parlant 
de democràcia per anar a votar cada 
quatre anys, diríem que és una demo-
cràcia bastant coixa. 

I això per què als països del nord, 
com Finlàndia, Noruega o Suïssa, ja 
ho tenen assumit? 

Tenen un recorregut democràtic més 
llarg que el nostre. Voten sobre qual-
sevol tema que els afecta en el dia a 
dia. Això representa un entrenament 

Entrevista al tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulàlia, Dani Marín
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JOVENTUT - L’ENTREVISTA

per a la ciutadania perquè s’informi. 
Evidentment que no podem estar tot 
el dia parlant de coses que ens afecten 
perquè al final hem de treballar, tenim 
les nostres vides... Però les societats po-
den ser millors si la gent s’implica i es 
preocupa pel bé comú.

Com a tècnic de Joventut imagino 
que agraeixes la creació d’entitats 
juvenils com La Timba, o les antigues 
Arrencada o Col·lectiu Olla a Pressió...

És molt important que la gent s’orga-
nitzi, perquè les coses funcionen si es 
fan col·lectivament. Una persona sola 
és molt difícil que pugui organitzar 
coses. Hi ha una frase d’un pensador 
italià que diu que “les idees sense or-
ganització no perduren”. Vivim en co-
munitat, som feliços en comunitat i ens 
hem d’ajudar els uns als altres i ser feli-
ços els uns amb els altres.

Tens la sensació que el jovent de 
Santa Eulàlia s’implica prou?

Hi ha de tot, com a tots els pobles. Pen-
so que el mecanisme que utilitzem aquí 
a Santa Eulàlia és exportable a tot arreu. 
No és un mecanisme que haguem in-
ventat aquí, sinó que és un mecanisme 
exportat d’altres llocs. El pressupost par-
ticipatiu és una idea que ve del Brasil. El 
que queda demostrat és que si es fa bé 
tècnicament, la gent participa, la gent 
té ganes i la gent s’implica.

Quins serveis oferiu des de la Taka 
Punt Jove?

Disposem d’una assessoria laboral 
cada 15 dies, on ve una persona espe-
cialitzada per ajudar als joves de Santa 

Eulàlia a inserir-se en el món laboral 
ajudant a fer un currículum, acostant a 
borses de treball, fent una entrevista o 
un acompanyament per cercar quines 
aptituds o qualitats té aquella persona 
per buscar si està perduda. També te-
nim una assessoria acadèmica que aju-
da als joves que tenen dubtes a l’hora 
d’escollir el seu itinerari acadèmic, una 
assessoria de salut que s’encarrega al 
Programa de Prevenció de Drogues, 
una assessoria per si alguns joves vo-
len organitzar una entitat i una última 
de mobilitat, tant a nivell estatal com 
internacional.

Quines conclusions extreus del Pla 
Local de Joventut 2017-2021 que vau 
presentar el passat mes de març?

Hi ha un problema evident amb el tema 
de l’habitatge i la mobilitat. En el tema 
laboral, des de la crisis, estem veient 
que cada vegada costa més accedir a 
una feina digne. Altres coses que ens 
van sorprendre del pla local va ser el 
tema de treballar millor amb l’institut. 
Ens pensàvem que el tema de l’acom-
panyament acadèmic estava ben portat, 
però va sorgir una demanda reclamant 
un millor acompanyament a través de 
l’assessoria acadèmica.

L’any 2008 es va projectar un local 
per a joves al costat de l’Institut. Va 
ser quan començava la crisi i al final 
es va desestimar. Creus que valdria 
la pena recuperar la idea de cons-
truir-ne un?

Des del meu punt de vista penso que si hi 
ha d’haver un equipament pels joves de 
Santa Eulàlia, han de ser els propis joves 
els que s’han de mobilitzar i reivindicar-lo.

Un referent: 
Eduardo Galeano
Un bon tècnic de 
l’Ajuntament ha de...
tenir vocació  
de servei públic
Santa Eulàlia en una paraula: 
sorprenent
Un lloc del poble on t’hi 
passaries hores: 
Sant Simplici
Una afició: 
els escacs

ACCIONS JOVES ASSEMBLEA JOVE 2018

Propostes menors de 18 anys Pressupost Votacions

1 PASSATGE DEL TERROR 600 € 975

2 BUS NIT FM GRANOLLERS 1.000 € 949

3 TORNEIG FUTBOL 7 300 € 787

4 SANTAKA PARTY 300 € 741

5 ESQUIADA JOVE 300 € 676

6 TORNEIG PAINTBALL 600 € 566

7 CURSA RUNNING-BICI 300 € 565

8 ARTARREU 2017 1.700 € 534

9 BINGO STAR 500 € 356

10 EXCURSIONS JOVES ESTIU 600 € 291

11 TORNEIG FIFA 18 200 € 208

Propostes majors de 18 anys Pressupost Votacions

12 PUNT LILA FM 300 € 839

13 HOLI PARTY 600 € 829

14 PRÈVIES DE FM 1.500 € 797

15 SCAPE ROOM 300 € 725

16 SARAU DE PRIMAVERA 2.500 € 672

17 SOPAR JOVE FM 1.000 € 591

18 JORNADA FORMACIÓ 
LLEURE

600 € 506

19 CONCURS SAMARRETA 
 JOVE

400 € 469
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Una vegada més l’organització popular va reafirmar-se com una de les maneres més eficaces de dur a terme una acció 
creada des de baix però dirigida des de les màximes institucions polítiques. El referèndum de l’1 d’octubre va ser un èxit 
de participació a Santa Eulàlia, però més enllà de la participació, l’èxit va ser la mobilització que va aconseguir aplegar el 
referèndum. La jornada va començar d’hora, després que el dia abans es muntés una reunió per la distribució d’horaris i 
per rebre les instruccions a seguir davant les possibles situacions que podíem viure diumenge. De matinada, les primeres 
persones en arribar a La Fàbrica despertaven a aquells joves que van fer de la Sala Muriel Casals el seu dormitori per una 
nit. Entre les cinc i les set del matí arribaven termos de cafè i menjar per als primers defensors de l’únic col·legi electoral 

del municipi. Arribaven les nou del matí i la gentada ja omplia l’aparcament del Centre Cívic, una imatge que, en una jornada d’eleccions normal, 
no hagués estat habitual. A més, era gratificant veure la diversitat de persones que es van aplegar allà, persones que segurament la majoria de 
nosaltres no haguéssim imaginat veure mai en la defensa d’un referèndum d’independència de Catalunya. Però ja no es tractava de defensar el 
referèndum, sinó de defensar la democràcia que les elits polítiques de l’estat espanyol volien prendre’ns. La jornada electoral va començar amb 
retard per culpa d’un problema informàtic que no permetia accedir a la pàgina de registre de vots, però aquesta demora va servir per detectar 
i expulsar un suposat policia de l’estat espanyol que estava infiltrat de paisà. Mica en mica els primers vots es van anar dipositant a l’interior de 
les urnes, unes de les grans protagonistes de la jornada. L’ambient era distès fins que van començar a arribar les primeres imatges de les brutals 
i desmesurades càrregues policials, culpables del malestar general que es va apoderar de nosaltres durant gran part de la jornada i les quals 
rebutgem de manera flagrant. Un malestar que només es trencava quan arribaven a La Fàbrica els votants de més edat, fet emotiu que ens 
recordava perquè érem allà i perquè no havíem de defallir. Arribades les sis de la tarda, va arribar una veu d’alarma que semblava real: la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil voltaven prop de Santa Eulàlia. La decisió de les meses va ser la d’amagar les urnes fora del col·legi electoral. Aquest 
fet va resultar agredolç per a molts de nosaltres: per una banda sabíem que els nostres vots estaven segurs, però d’altra banda érem conscients 
que aquesta acció significava que estàvem perseguits i que corríem perill pel simple fet d’estar votant. Finalment la jornada va acabar, per sort, 
de manera pacífica. El “sí” es va imposar a Santa Eulàlia amb més de dos mil vots i amb un 90% a tot Catalunya. Totes les paraules d’agraïment 
són poques per reconèixer la feina que vam realitzar, entre tots, per fer possible una jornada històrica pel nostre país. I acabem aquest text igual 
que l’hem començat: fent un reconeixement a l’organització popular per saber dur a terme aquest referèndum, però sobretot per la feina prèvia 
i la feina posterior a aquesta jornada. Ara cal ser pacients; serà un camí llarg, però des del municipalisme i la col·laboració ciutadana, Catalunya 
aconseguirà esdevenir la república independent que mereix ser.

El referèndum de l’1 d’octubre va ser possible perquè una bona part de la 
població va decidir que era legítim fer-lo. Les persones, totes les persones, es 
mouen per diferents forces que empenyen a actuar. Una d’aquestes forces, de 
difícil avaluació, és la dignitat i el sentit de col·lectivitat. I justament aquesta 

dignitat i aquest sentit col·lectiu va moure tantes persones a voler mostrar la seva opinió sobre una pregunta important i que 
es basa en comptar amb un Estat que ens permeti viure amb normalitat el dia a dia amb plenitud. Un Estat que, simplement, 
ens garanteixi la supervivència, com a col·lectivitat, davant les inclemències del món. Aquesta voluntat, d’índole administrativa 
i d’organització, necessitava una consulta que afinés el grau d’acceptació per part de tota la població i comptés tant els que hi 
estaven d’acord com els que no. Negar això, tan senzill, és negar la base de tot plegat. I per això hi van haver urnes quan l’Estat 
espanyol va dir que no n’hi hauria i per això la gent va votar tot i l’esclat de violència que van protagonitzar guàrdia civil i policia 
nacional, empesos per un vergonyant crit de “a por ellos” que encara avui sembla que emmarca tota l’actuació judicial i política 
d’un estat que no pot permetre, de cap manera, que el sentit col·lectiu, la participació activa i democràtica siguin l’horitzó més 
propici pel nostre país.
Ara, dies després d’aquell 1 d’octubre, ens trobem immersos en l’aplicació del famós article 155 que menysprea i invalida les 
institucions catalanes i, encara més greu, bona part del govern a més els presidents d’Òmnium cultural i ANC, esperen en 
una vergonyosa presó preventiva que se’ls jutgi per actes d’índole política. L’independentisme, legal, diuen, a l’estat espanyol 
com a ideologia només té espai si no guanya les eleccions, doncs. Si les guanya i, legítimament, vol aplicar les actuacions que 
se’n deriven d’una manera lògica, no té lloc a l’ordenament jurídic espanyol. Aquest fet, tan poc adequat a un funcionament 
democràtic usual porta a una part cada vegada més gran de la societat catalana a viure sense garanties, a la intempèrie. Què 
ens queda doncs? Ens queda continuar. Ens queda créixer encara més. Ens queda guanyar.

RESUM DELS PLENS

OPINIÓ

VALORACIÓ DE L’1-O A SANTA EULÀLIA I CATALUNYA

Ple ordinari del 20 de juliol del 
2017

Aprovació de la moció de rebuig als 
comportaments corruptes de les Ad-
ministracions públiques i la vida polí-
tica, presentada per ICV-EUiA

Votacions
PU 5 a favor
I-ERC 4 a favor
PDeCAT 2 a favor
PSC 1 a favor
ICV-EUiA 1 a favor

Ple ordinari del 19 d’octubre del 
2017

Aprovació de les ordenances fiscals 
2018

Votacions
PU 5 a favor
I-ERC 4 a favor
PDeCAT 2 a favor
PSC 1 a favor
ICV-EUiA 1 a favor

Ple ordinari del 24 d’octubre del 
2017

Moció de rebuig a la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya arran de 
l’aplicació de l’article 155

Votacions
PU 5 a favor
I-ERC 4 a favor
PDeCAT 2 a favor
PSC 1 en contra
ICV-EUiA 1 a favor
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Abans de parlar dels lamentables fets de l’1-O cal recordar que a l’any 1359 el primer President de la Generalitat fou 
Berenguer de Cruïlles, bisbe de Girona. Més tard Felip V després de la guerra de successió imposà a Catalunya el Decret de 
Nova Planta. Posteriorment, el 20 de març de 1925, el general Miguel Primo de Rivera dissol la Mancomunitat de Catalunya 
i el 1938 Franco aboleix la Generalitat. No es va recuperar fins el 1977, abans de l’aprovació de la Constitució espanyola, 
gràcies a la visió política del president Suárez permetent la tornada de Josep Tarradellas, que havia salvaguardat la institució 
a l’exili durant tots aquests anys Els fets actuals s’inicien amb l’Estatut d’Autonomia de Miravet aprovat pel Parlament de 
Catalunya el 30 de setembre de 2005 per tots els partits polítics menys el PP. El novembre del mateix any l’aprova el Congrés 
dels Diputats amb aquella frase d’Alfonso Guerra: “Nos hemos cepillado el Estatut”. Posteriorment, el 18 de juny de 2006 

s’efectuà el referèndum a Catalunya aprovat pel 74% dels votants i amb una participació del 49%. El 31 de juliol de 2006 el PP presenta recurs 
d’inconstitucionalitat, recaient sentència el 2010 que declarava 14 articles inconstitucionals i altres 27 subjectes a la interpretació del alt Tribunal, 
deixant sense efectes jurídics les referències a Nació i a realitat Nacional de Catalunya. A partir d’aleshores, cada 11 de setembre i durant set anys 
consecutius s’han fet manifestacions multitudinàries, pacífiques i festives a tot el territori, passant per un 9-N del 2014 i arribant més tard a primers 
de setembre últim en que el Parlament aprovà la Llei del Referèndum i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República. El “Gobierno” 
va interposar recurs d’inconstitucionalitat i va demanar la suspensió de les dues lleis, cosa que va ser ràpidament atesa per l’Alt Tribunal. El 20 de 
setembre es procedeix a la intervenció de la Conselleria d’Economia i es produeixen diverses detencions d’alts càrrecs de l’Administració, amb una 
concentració de milers de persones. Dies desprès es detenen de forma injusta Jordi Cuixart i Jordi Sànchez sota l’acusació de sedició. Actualment 
estan a la presó de Soto del Real. També és acusat el Major dels Mossos Sr. Josep Lluís Trapero, que és destituït el 28 d’octubre. L’1 d’octubre, per 
sorpresa del Sr. Rajoy, es va celebrar el referèndum amb urnes i paperetes i meses constituïdes en gairebé tots els municipis. En el futur algú explicarà 
el secret més ben guardat de cóm van arribar les urnes a tot arreu. A Santa Eulàlia, malgrat alguns policies de paisà infiltrats, es va poder votar tot i 
la presència en alguns moments dels Mossos que van tenir una intervenció més que correcta. Hi hagueren 2826 vots emesos amb un 90,55 % del 
SI. Cal agrair a totes les persones que van fer nit a La Fàbrica per protegir l’espai electoral i a totes aquelles que van organitzar tot el procés. Alguns 
municipis de la resta del país no van tenir tanta sort, doncs la policia espanyola va intervenir de forma desproporcionada i violenta causant 1066 ferits 
de diversa consideració quan tan sols volien dipositar una papereta en una urna. Les imatges que tots hem pogut veure aquests dies difícilment les 
podrem oblidar. Volien crear por per evitar que s’anés a votar. A tot Catalunya hi van participar 2.262.424 persones amb un 90 % de vots pel SI. Per 
últim destacar el dia 10 d’octubre amb la declaració de la República Catalana pel President seguida de la suspensió dels seus efectes. Els posteriors 
requeriments en aplicació de l’article 155 al President i les seves respostes per carta, l’aixecament de la suspensió mitjançant votació en el Parlament 
de Catalunya el passat dia 27 i els decrets següents amb el cessament del President i més de cent alts càrrecs de la nostra administració. 

Un cop més el govern minoritari de Santa Eulàlia ha tirat pel dret. Convoca el 25-11 i 2-12, una consulta 
sobre el model de recollida d’escombraries a Santa Eulàlia, que l’anterior govern, amb Bonet com a 
membre va canviar, amb les greus i negatives conseqüències per al medi ambient que això ha suposat. 
Reducció en la recollida selectiva que en 10 anys ha passat del 82% (amb porta a porta) al 49% actual 
(sense porta a porta).

Aquesta convocatòria es fa sense el consens i el debat amb les altres formacions polítiques, però SOBRETOT sense que hagin 
finalitzat els treballs de la comissió de medi ambient. A qui se li va encomanar l’estudi i elaboració d’unes conclusions finals, 
(per presentar a la ciutadania) i a on estan representats, totes les entitats veïnals i d’altres col·lectius, que tenen interès en la 
gestió dels residus municipals.
Ara l’equip de govern planteja dos dies de sessions, a on no sabem quines seran les explicacions que donarà, ja que no han estat 
consensuades per la comissió i a on tothom no hi podrà assistir (per una qüestió d’aforament de la sala).
És impossible, per una qüestió d’espai de la fàbrica, encabir a tots els veïns del poble en dues sessions, per tal que tinguin tota 
la informació disponible abans de poder prendre la millor decisió.
A més, tal i com informa al web municipal, el govern ha decidit que hi haurà dos classes de vots, uns amb el doble de pes que 
els altres, en funció de si s’ha assistit o no a aquestes jornades. No podem tolerar que el vot d’uns veïns tingui més importància 
que el d’altres, sobretot, per un motiu tan absurd. Cal posar a l’abast de tothom TOTA LA INFORMACIÓ!!
La comissió ha de finalitzar els treballs per als que va ser creada, i poder enviar de manera transparent les seves conclusions a 
tot el poble, per a prendre la millor decisió, amb tota la informació disponible.
Reiterem la nostra condemna als fets de l’1-O, però una vegada més manifestem que els temes dels escrits de l’oposició en 
aquesta revista, no poden ser decidits o imposats pel criteri del govern.

Els dies 1 i 2 d’octubre, durant les entrevistes que ens va fer Canal SET, vam dir que els greus fets produïts 
el matí de l’1 d’octubre ens portaven a posar l’èmfasi, no tant en els resultats de les votacions, sinó en la 
vulneració dels drets humans, de la democràcia i de les llibertats elementals de les persones. Els fets posteriors 
ocorreguts: empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, aplicació de l’article 155, ocupació de les 

institucions catalanes, dissolució del Parlament, del Govern, empresonament dels consellers, exili del President i consellers....confirmen que les nostres 
declaracions eren totalment encertades i que malauradament ens trobem davant d’un cop d’estat. Davant d’aquesta greu situació pensem que no 
valen les posicions equidistants; que governs europeus, institucions, organitzacions, partits, sindicats i ciutadans i ciutadanes hem de posicionar-nos-hi. 
O estem al costat de la democràcia o fem costat a un govern espanyol autoritari, dictatorial i antidemocràtic. El grup municipal d’ICV-EUiA ens hem 
posicionat des del primer moment clarament i activament al costat de la democràcia. Vam presentar al Ple municipal diverses mocions demanant 
la dimissió de Rajoy i de Millo, la declaració de persona non grata de Felip VI i de Millo, expressant el rebuig a les actuacions de la policia i guàrdia 
civil del dia 1 d’octubre i la defensa del model educatiu de Catalunya , atacat greument per PP, Ciutadans i PSOE ,i vam votar a favor de la moció de 
rebuig de l’article 155 presentada per PU. Ens sentim orgulloses de formar part d’un consistori que majoritàriament s’ha mantingut actiu i bel·ligerant 
en contra de l’estat espanyol i en defensa de la democràcia, ja que només hem tingut l’oposició del regidor del PSC , Abraham Requena, i totes les 
mocions presentades en aquest sentit han estat votades afirmativament per aclaparadora majoria. També ens sentim orgulloses del nostre poble, 
de Santa Eulàlia de Ronçana! I volem donar les gràcies a les més de 200 persones que vam defensar les urnes i la democràcia, durant tot el dia 1 
d’octubre, a l’Alcalde, a l’ERA, a l’ANC de Santa Eulàlia, al CDR del poble, del qual algunes persones del nostre grup municipal formem part activa, a 
canal SET i a totes aquelles persones que de manera anònima ens han fet costat i creuen que una Catalunya lliure és possible. Però no podem deixar 
de banda la tristesa que ens produeix l’actitud del PSOE i del PSC, que des del dia 1 d’octubre s’han posicionat clarament al costat del govern estatal, 
un govern antidemocràtic, feixista, franquista i corrupte. Considerem que els dos partits són còmplices i part activa de la repressió que estem patint a 
Catalunya. Ara ens toca fer campanya per les eleccions del 21 de desembre i encoratjar tothom a participar-hi. Ens hi juguem molt. L’enemic és molt 
fort. Continuem lluitant i treballant per la justícia, la democràcia i la llibertat! Amb els nostres vots alliberarem els presos polítics i recuperarem les 
nostres institucions! Només així podrem continuar el camí cap a la República.

OPINIÓ

VALORACIÓ DE L’1-O A SANTA EULÀLIA I CATALUNYA



FESTES

ELS BLAUS TRENQUEN L’HEGEMONIA GROGA
La Festa Major 2017 aplega centenars de persones durant els seus actes

Segueix-nos 
a les xarxes
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La Festa Major celebrada el passat mes de juliol ens va deparar una 
gran sorpresa. Després de 6 anys d’hegemonia groga, els Blaus van 
acabar guanyant la 22a edició del Joc dels Colors. El final, però, va 
estar molt renyit, deixant la següent puntuació: Blaus 83, Vermells i 
Verds 76 i Grocs 73. El premi al Fair Play va ser entregat, per petició 
de les colles de colors, a la coco Loli Bretones, que després de 15 
anys va deixar el càrrec com a jurat. 

Durant els quatre dies de Festa Major no van faltar activitats de tot 
tipus i per a totes les edats: la milla popular (amb 824 corredors i 
l’Oriol Ciurans com a guanyador), el pregó de festa major (a càrrec 
de Track Dance), la Holi Party, un corre aigua (novetat d’aquest any), 
concerts al Xafarranxo i a la plaça de l’Ajuntament (amb Guillem 
Albà i Marabunta com a show estrella), dinar d’avis, correfoc, espec-
tacles infantils, etc. La gran novetat d’enguany va ser la d’un trenet 
gratuït durant les tardes de Festa Major que va cobrir el trajecte del 
CAP fins a la plaça de l’Església, amb parada a l’Ajuntament.

Pel que fa a les proves del Joc dels Colors, els Cocos van apostar per 
algunes ja clàssiques i d’altres no tant: culinària al més pur estil Mas-
ter Chef, de descens per un tobogan aquàtic urbà, partits al camp 
de futbol, balls al ritme de Leonard Cohen, piscina a Pinedes del 
Castellet, cosir amb persones de diferents generacions, joc del come 
bolas o pista americana sota un sol de justícia.

Els dies de Festa Major també van servir per conèixer el guanyador 
de la 4a edició del Pintxo a pintxo, que va ser el restaurant Renny’s, 
seguit en segon lloc del restaurant La Bimba i en tercera posició de 
la pizzeria Di Mara i l’hamburgueseria La Lola. Un total d’11 establi-
ments van formar-hi part preparant més de 3.000 pintxos.

Ara mirem enrere i observem amb nostàlgia aquells dies de finals de 
juliol on els somriures, la festa i el ball formaven part del nostre dia a dia. 
Santaeulaliencs, santaeulalienques; no us preocupeu perquè el compte 
enrere ja ha començat! La Festa Major 2018 s’inicia en 3, 2, 1...


